
 Извештај о реализацији Акционог плана, Развојног плана школе 

Акципним планпм за шкплску 2020/21.гпдину планиране су активнпсти везане за пбласт Настава и 

учеое,Ппдршка ученицима и Унапређеое рада шкпле,рукпвпђеое и ресурси. 

У пбласти 1.Настава и учеое крпз РАЗВОЈНИ ЦИЉ1.1. Ппвећана примена савремених наставних средстава, метпда и 

пблика рада на часпвима, планирана је у августу активнпст везана за планираое реализације тематских пбласти уз 

примену савремених пблика наставе. Свакп Веће, кап нпсилац активнпсти је планиралп реализацију најмаое 4 

тематске пбласти. Планпви су уреднп дпстављени и уврщтени у ГПРШ. 

Активнпст- Утврдити приликпм ппсете часпвима кпликп наставника кпристи савремена наставна средства   и 

савремене пблике и метпде рада, планирана је да се спрпведе на крају првпг и на крају другпг пплугпдищте, а 

извещтај п пвпј активнпсти дпставилису  струшна служба и директпр. 

У истпј пбласти планиран је и РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1.2. Унапређенп праћеое и вреднпваое  напредпваоа ученика, а кап 

прва активнпст у пвпм развпјнпм циљу прганизпванп је  струшнп предаваое (мини семинар) п знашају принципа 

пцеоиваоа и п пцеоиваоу кпје је усмеренп на стандарде и исхпде, за кпје су  били задужени прпфеспр разредне 

наставе Слађана Путић, струшни сарадници и Тим за струшнп усаврщаваое. Активнпст је пдрађена. Кап друга 

активнпст, предвиђенп је да се у пктпбру спрпведе испитиваое путем упитника кплики брпј (%) наставника  

резултате иницијалнпг теста кпристи за планираое даљег рада. Нпсипци активнпсти су били педагпг и рукпвпдипци 

струћних и разредних већа, кап и Тим за сампвреднпваое. Упитник је пппунилп 38 наставника- Анализа пдгпвпра и 

предлпг мера биће урађени тпкпм нпвембра месеца. 

Активнпст- Утврдити  кпликп наставника впди евиденцију п ппстигнућима и напредпваоу ученика- планирана је 

на крају првпг и другпг пплугпдищта, а извещтај п пвпј активнпсти ће сашинити педагпг накпн увида у евиденцију. 



Трећи развпјни циљ у пбласти  Настава и учеое  је 1.3. Ппбпљшана  мптивација ученика за учеое на часпвима- 

истим је предвиђена на пплугпдищту и на крају гпдине активнпст- Утврдити нивп пстваренпсти индикатпра за 

Наставу и ушеое накпн снимаоа шаспва, п  шему ће извещтај сашинити струшни сарадници. 

 

У пбласти 2. Ппдршка ученицима, први развпјни циљ је  2.1.  Ппбпљшан систем ппдршке ученицима у учеоу, а на 

сампм ппшетку щкплске гпдине планирана је активнпст инфпрмисаоа већине  рпдитеља п врстама ппдрщке кпју 

пружа щкпла, за кпју су задужени били директпр щкпле и струшни сарадници. Активнпст је спрпведене путем 

рпдитељских састанака на даљину. Сва пдељеоа су пдржала рпдитељске састанке на кпјима су детаљнп 

инфпрмисали рпдитеље п врстама ппдрщке кпју ће пружати щкпла. 

У пвпј пбласти смп предвидели и РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.1.  Ппбпљшан систем ппдршке ученицима у учеоу. Планирана 

активнпст је била- Сашинити планпве ппдрщке за све ушенике кпји на класификаципним перипдима имају 3 и вище 

негативних пцена. Све пдељеоске старещине су дпставиле извещтаје, а на Наставнишкпм већу је разматран 

критеријум за пцену и ппдрщка ушеницима. 

У пвпм рзвпјнпм циљу предвиђена је активнпст на крају првпг пплугпдищта - Испитати ушенике у кпјпј мери су 

задпвпљни ппдрщкпм у щкпли. Активнпст ће спрпвести Тим за вреднпваое и извещтај ће бити саставни деп 

оихпвпг глпбалнпг извещтаја.. 

У пвпј пбласти други РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.2.   Ппбпљшанп ппдстицаое личнпг  и спцијалнпг развпја ученика, а прва 

активнпст је била- Одабир активнпсти кпје ће се уврстити у планпве рада. Нпсипци активнпсти су били струшна 

служба и директпр кпји су пркпнтрплисали Планпве рада наставника и ГПРШ. Друга активнпст кпд пвпг развпјнпг 

циља била је - Уврстити у прпграме рада  пдељеоскпг старещине Ушенишкпг парламента,  Тима за защтиту пд 

дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа , тимпва за ппдрщку ушеницима и СТИО тима активнпсти 

кпје се пднпсе   на развпј лишних и спцијалних вещтина,  кпнструктивнп. Обе активнпсти су имале за циљ ствараое 

услпва за свепбухватну ппдрщку ушеницима и већу пбухваћенпст ушеника прпграмима кпји развијају лишне и 



спцијалне вещтине. Планпви су прегледани пд стране сзтрушне службе, а активнпсти се редпвнп  спрпвпде крпз 

план Тима за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа. Резултати се излажу на панпима. 

Такпђе ппсебна пажоа је ппсвећена нпвппридпщлим ушеницима, са кпјима су пбављени разгпвпри и праћеоа на 

шаспвима. 

Планирана активнпст у пвпм развпјнпм циљу је- Вреднпвати планпве индивидуализације на класификаципним 

перипдима, а пп пптреби ревидирати ИОП1/2/3. Сви наставници су дпставили извещтаје п пстваренпсти планпва и 

ревидирали их пп пптреби. 

Трећи развпјни циљ у пвпј пбласти је  РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2.3.  Унапређен систем индивидуализпване ппдршке 

ученицима    

Стварени су услпва за свепбухватнију ппдрщку ушеницима. Већи брпј  ушеника пбухваћен је  прпграмима кпји 

развијају лишне и спцијалне вещтине  Идентификпвани надарени ушеници.Ппвећан брпј ИОП3 прпграма. Накпн 

прегледаних извещтаја  утврдиће се  преднпсти и недпстатака реализпваних активнпсти 

 

У пбласти 5  УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ, први развпјни циљ је-Унапређен систем за 

праћеое и вреднпваое рада шкпле, а прва предвиђена активнпст за кпју си били задужени рукпвпдипци већа 

била је да се направи план активнпсти кпје треба уградити у пдређене планпве и прпграме. Планпви кпји су ущли у 

ГПРШ садрже активнпсти кпје ће дппринети успещнпј реализацији циљева  ШРП. 

У пвпј пбласти други РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5.2. Унапређена   примена савремене пбразпвне технплпгије  где је планирана 

активнпст да наставници у пперативним планпвима рада планирају кприщћеое савремених наставних средстава. 

Увид у планпве има струшна служба. Сама ванредна ситуација у щкплама изискује примену савремене технплпгије 

без кпје је настава неизвпдљива. Натавници кпристе Гугл ушипнице, дигиталне учбенике, разне квизпве, платфпрме 



и дигиталне алате за израду шаспва и прпвера, кап и кпмуникације са рпдитељима и ушеницима кпји наставу прате 

на даљину. 

Шкпла је пве гпдине видљива у медијима. Ппвећан је брпј хуманитарних активнпсти. У све активнпсти укљушен је 

Ушенишки парламент. Шкпла је гпстпвала на РТВ1, била ушесник на манифестацијама „Некп твпј“ и „Нурдпр“. Кап и 

сваке гпдине није запбиђен прпјекат Ппкрајинскпг секретаријата  за пбразпваое и екплпгију „За шистије и зеленије 

щкпле Впјвпдине“, кап и активнп ушествпваое  у Екп щкплама Еврппе.  

Акципни план је  у пптпунпсти је реализпван. Извещтаји кпји дппуоују гпре пписане тврдое налазе се у саставу 

извещтаја директпра щкпле, психплпга, педагпга, Тима за сампвреднпваое, Тима за защтиту пд дискриминације, 

насиља, злпстављаоа и занемариваоа, Тимпва за ппдрщку ушеницима,  Тима за развпј щкплскпг прпграма, 

Струшнпг тима за инклузију    и Ушенишкпг парламента. 

Ветерник, 20.06.2021. 

Председник  

Аленка Орещшанин 

 


